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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk. § 28
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Tekn. ltk. § 29
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Ilmari ja Joni Lentovaara.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
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KARVIATALON / URHEILUTALON PALLOILUSALIN VARASTO
Tekn. ltk. § 24

Urheilutalon isossa palloilusalissa harrastetaan monenlaista urheilua, joissa tarvitaan
erilaisia urheiluvälineitä. Välineille ei kuitenkaan ole riittäviä varastotiloja, ja nykyisellään
pitkin salin seinustoja säilytettynä ne muodostavat riskin salin käyttäjien turvallisuudelle.
Palloilusalin toinen pitkään vaivannut ongelma on riittämätön ilmanvaihto, jonka saaminen
oikeanlaiseksi vaatii rakennuksen varustamisen täysin uudella ilmanvaihtokoneikolla.
Tekninen lautakunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioon varastotilojen
rakentamiseen 50 000€. Ilmanvaihdon korjaaminen päätettiin kustannussyistä siirtää
myöhempään ajankohtaan, mutta siihen vaadittavat tila- ja muut varaukset otetaan jo nyt
suunnitelmissa huomioon. Viranhaltijatyönä on luonnosteltu vaihtoehtoja varastotilojen
löytämiseksi, ja jo aiemmissa kokouksissa tekninen lautakunta on päätynyt pitämään
parhaana vaihtoehtoa, jossa nykyinen näyttämö ja sen vieressä olevat varastot yhdistetään
yhtenäiseksi varastotilaksi näyttämörakenteet purkamalla ja kaatamalla väliseiniä. Purettu
näyttämö korvataan salin toiseen päähän rakennettavalla seinästä taittuvalla
näyttämörakenteella ja nykyisen näyttämön alla säilytyksessä olevat tuolit siirretään pääosin
Karviatalon varastoihin kuljetuskärryille pinottuna liikuteltaviksi.
Myöhemmin rakennettavalle ilmanvaihtokoneikolle on suunniteltu rakennettavan tila
vanhan punttisalin ja paloaseman varaston yläosaan korottamalla tämän noin 50m2:n
alueen kattoa. Tästä tilasta ilmanvaihdon vaatimat suuret putket saadaan kuljetettua
palloilusalin puolelle, ja myös paloaseman ilmanvaihdon mahdollinen tehostaminen
tulevaisuudessa voidaan hoitaa tämän tilan kautta.
Viranhaltijatyönä on selvitetty kustannuksia edellä mainituille muutostöille sekä vertailun
vuoksi uuden varastolaajennuksen rakentamiselle.
Lautakunnalle lähetetään esityslistan oheismateriaalina tarkempia suunnitelmia ja lisätietoja
kustannusarvioista.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja valitsee paremman ratkaisun tilojen
toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta.
PÄÄTÖS:
Asian käsittely päätettiin aikataulusyistä siirtää seuraavaan kokoukseen
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Tekn. ltk. § 30
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja valitsee paremman ratkaisun tilojen
toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli vaihtoehdoista. Vaihtoehtoa 1, eli vanhan näyttämön
purkamista ja remontoimista liikuntavälinevarastoksi pidettiin sekä taloudellisesti että
tilajärjestelyjen suhteen parempana kuin kokonaan uuden varastolaajennuksen rakentamista. Samassa yhteydessä laadittua suunnitelmaa ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisesta paloaseman puolella olevan punttisalin katolle pidettiin myös toteuttamiskelpoisena.
Lautakunta piti tärkeänä, että varastotilat saadaan toteutettua vanhojen rakenteiden sisällä. Rakennusten laajentaminen on käytännössä mahdollista vain Kirin kentän suuntaan, eikä varastotilojen laajentamisella haluta estää liikuntatilojen mahdollista laajentamista tulevaisuudessa.
Vaihtoehto 1 valittiin yhteisellä päätöksellä toteutettavaksi.
Lautakunnan päätöksellä hanketta viedään eteenpäin niin, että viranhaltijatyönä etsitään suunnittelija, joka tarkentaa suunnitelmia ja laatii hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat. Varastorakennuksen muutostyöt on tarkoitus suorittaa kesän 2018 aikana niin, että
varastolaajennus on käytössä syksyllä koulun ja liikuntaryhmien aloittaessa uuden
kautensa. Ilmanvaihtokonehuone toteutetaan aikaisintaan vuonna 2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KAHDEN SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN
Tekn. ltk. § 25
Karvian Yhtenäiskoulun siivous on hoidettu koulun ensimmäisenä vuotena kahden
määräaikaisen siivoojan toimesta. Tekninen lautakunta päätti viime vuonna, että
Yhtenäiskoulun siivoojat valitaan määräaikaisina, koska koulun siivousajan tarpeesta ei ollut
aivan täyttä varmuutta. Nyt saatujen kokemuksien perusteella Yhtenäiskoulun
siivoustyöntekijöiden tarve on asettunut/varmistunut kahteen siivoojaan. Tällä hetkellä
koulussa toimivien siivoojien työtehtäviin kuuluu Yhtenäiskoulun siivouksen lisäksi Torron
harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous (edellä mainittujen kiinteistöjen siivoustyön mitoitus
on yhteensä 14,99h/pv eli n. 2hlö/päivä.)
Alustavien keskusteluiden perusteella teknisen toimen henkilökunnan ja teknisen
lautakunnassa näkemys on, että yhtenäiskoulun siivousta halutaan jatkaa kunnan omana
työnä ja siksi tekniselle toimelle halutaan palkata kaksi siivoojaa vakituiseen työsuhteeseen.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin kuuluisi
pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous.
PÄÄTÖS:
Asian käsittely päätettiin aikataulusyistä siirtää seuraavaan kokoukseen.

Tekn. ltk. § 31
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin kuuluisi
pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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PÄÄTÖS:
Lautakunta päätti yksimielisesti toimia päätösehdotuksen mukaisesti ja anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN UUDISTAMINEN
Tekn.ltk. § 10
Kunnantalolla sijaitsevan päiväkoti Kissankimalluksen piha-alue on tarkoitus saneerata kesän
2018 aikana. Tavoitteena on turvallinen, toiminnallinen ja viihtyisä piha-alue. Nykyisellään
piha-alueen ongelmia ovat mm. huonokuntoinen aita, lasten leikkien kannalta huonosti
sijoittuvat puut, huonosti hyödynnettävissä oleva mäki, varastotilan puute sekä piha-alueen
hiekka, joka kulkeutuu sisätiloihin. Pihalta löytyvät leikkivälineet sen sijaan ovat toimivia.
Päiväkodin henkilökunta on kertonut toiveita piha-alueen suhteen, ja pihan eri toimintojen
sijoittelua ja muita uudistuksia on luonnosteltu viranhaltijatyönä.
Luonnos pihasuunnitelmista ja sen kustannusarvio lähetetään lautakunnalle etukäteen
arvioitavaksi.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee piha-alueen suunnitelmista ja jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS:
Lautakunta keskusteli asiasta ja arvioi hanketta, suunnittelutyötä päätettiin jatkaa
esitettyjen luonnosten pohjalta eteenpäin.
Hankkeen budjetin laatimisen jälkeen on todettu, että päiväkodin piha-aluetta ympäröivä
aita on uusittava koko alueen osalta, mikä on nostanut hankkeen kustannusarviota
huomattavasti alkuperäistä budjettia suuremmaksi. Lautakunta totesi, että suunnittelutyön
edetessä ja kustannusarvion tarkentuessa tehdään päätös siitä, esitetäänkö
kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä.

Aluetaito oy on valmistellut luonnosten pohjalta hankkeen tarkemman suunnitelman ja
kustannusarvion, jotka toimitetaan lautakunnan arvioitavaksi ennen kokousta.
Tekn. ltk. § 32
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee suunnitelmista ja tekee päätöksen toimenpiteistä hankkeen jatkamisen suhteen.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli päiväkodin piha-alueen suunnitelmista ja päätti laittaa
esitetyn suunnitelman tarjouslaskentaan.
Piha-alueen uudistamien budjettia laskiessa ei otettu huomioon koko piha-aluetta kiertävän aidan uusimista. Aita nostaa hankkeen hinta-arviota merkittävästi. Lautakunta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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Valtuusto
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päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä
piha-aluetta ympäröivän aidan rakentamiseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
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________________
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MUUT ASIAT
Teknltk § 33
1. Sampolantie
• Keskusteltiin Sampolantien uudistamiseksi tehdyistä luonnoksista. Lautakunta ei löytänyt asiaan yksimielistä ratkaisua. Päätettiin jättää asia
pöydälle ja aloittaa seuraava kokous katselmuksella Sampolantiellä.
2. Ylä-Satakunnantien KLV
• Kunnanrakennusmestari esitteli Ylä-Satakunnantien varteen suunniteltua
kevyen liikenteen väylää. Lautakunta päätti järjestää alueen maanomistajille yleisötilaisuuden, jossa suunnitelmia esitellään ja kuullaan
maanomistajien mielipiteitä luonnoksista.
3. Anturahallin sähköliittymä
• Anturahallissa vuokralla oleva Konto on esittänyt sähköliittymän sulakekoon pienentämistä. Konton tarpeeseen liittymäkoko on ylisuuri, ja siitä aiheutuu jatkuvia kustannuksia perusmaksujen myötä. Sähköliittymän omistaa kunta, mutta sähkölaskun maksaa Konto. Liittymäkoon
pienentäminen on mahdollista, mutta siitä ei makseta korvauksia. Mikäli liittymä taas haluttaisiin tulevaisuudessa nostaa takaisin isommaksi, jouduttaisiin uusi liittymä ostamaan normaalin taksan mukaisesti.
Lautakunta totesi, että perusmaksuista saatava säästö on melko vähäinen verrattuna siihen, mikäli sulakekoko jouduttaisiin myöhemmässä
vaiheessa vaihtamaan uudestaan isompaan. Lautakunta ei nähnyt sulakekoon muuttamista tällä hetkellä tarpeellisena, vaan päätti pitää sulakekoon toistaiseksi ennallaan.
4. Nopeusrajoituksen muuttaminen
• Kantin kylästä on eräs loma-asukas kysynyt, olisiko Skanssintien 60km/h
nopeusrajoitusta mahdollista jatkaa nykyistä pitemmälle turvallisuussyistä. Skanssintie kuuluu ELY-keskuksen hallintaan, eikä kunta voi
vaikuttaa tien nopeusrajoituksiin. Lautakunta kehottaa henkilöä ottamaan yhteyttä ELY-keskukseen
5. Vanhainkodin siivoustyön mitoitus
• Posan yhteyshenkilö on tuonut kunnanrakennusmestarin tietoon, että Posa on supistamassa siivoustyöntekijöiden määrää Iltaruskon kiinteistössä. Kiinteistön omistajana kunnan huolena on vähentyvästä siivoustyöstä kiinteistölle mahdollisesti aiheutuva kunnon heikkeneminen. Tekninen lautakunta päätti selvittää kiinteistön kunnossapidon vaatiman
työmäärän teettämällä kiinteistön siivoustyön mitoituksen.
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Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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6. Yhtenäiskoulun energiatodistus
• Yhtenäiskoulun energiatodistuksen laatija ei ole toimittanut useista
pyynnöistä huolimatta energiatodistusta rekisteriin, myöskään laatijan
pätevyydestä ei ole rekisterimerkintää. Tekninen lautakunta päätti antaa
energiatodistuksen valmistumiselle kaksi viikkoa aikaa, jonka jälkeen
suunnittelutyöstä maksettu lasku laitetaan takaisinperintään, mikäli asiaa ei ole hoidettu loppuun. Kunnanrakennusmestari ilmoittaa päätöksestä välittömästi suunnittelijalle.
7. Yhtenäiskoulun liikunta-alueen ohjeet
• Keskusteltiin yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikan alueelle asennettavista
ohje- ja vastuukylteistä. Kylttiin tulee asettaa riittävät tiedot turvallisen
liikkumisen varmistamiseksi. Todettiin, että opasteet asennetaan, kun
routa on sulanut.
8. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 26.4. klo 18. Kokous aloitetaan Sampolantien katselmuksella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Tekn. ltk. § 34
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
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Liite pöytäkirjaan

Kokouspäivämäärä

Pykälät

11.4.2018

28-34

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät: 28, 29, 31, 34, 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 30, 32, 33.3, 33.6
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen
Pykälät: 30, 32
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunta, tekninen lautakunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:
.2018
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Pykälät: Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Hankintapäätös
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OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1)
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen:

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat
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- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Karvian kunta, tekninen lautakunta
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa
asian
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi
tekemällä
valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 010 364 3300
faksi 010 364 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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